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KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 
TÁRSASHÁZI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA  

 

amely létrejött egyrészről a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., Paks, Kölesdi út 46. (tel.: 40/462-000) mint 

Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), 

másrészről 

Felhasználó (fogyasztó) neve:                                       

Adószáma :                                        

Címe (székhelye):                                       

Telefonszám :                                        

Közös képviselő (cég)neve:                                     

Címe:                                            

Telefonszám:                     E-MAILcím:                           

(továbbiakban: Felhasználó)  

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:  

1. A szolgáltatás helye: 

       1.1. Ivóvíz fogyasztási hely:                       irsz.,helység 

                     utca       házszám       em.       ajtó 

        

       1.2. Szennyvíz elvezetési hely:                       irsz.,helység 

                     utca       házszám       em.       ajtó 

        

       1.3. Mellékszolgáltatási hely:                       irsz.,helység 

                     utca       házszám       em.       ajtó 

        

       1.4.Locsolási hely:                       irsz.,helység 

                     utca       házszám       em.       ajtó 

        

       1.5. Számlázási cím:                      irsz.,helység 

                     utca       házszám       em.       ajtó 

 

2. A szolgáltatás tárgya: 

2.1. Lakossági ivóvízfogyasztás és háztartási vízfelhasználás             

2.2. Lakossági ivó- és háztartási vízfelhasználásból keletkező szennyvízelvezetés             

A Felhasználó rendelkezik-e saját vízforrással?              

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik saját vízforrással (pl. fúrt kút), az abból származó szennyvizet 

térítés ellenében szintén átadja a Szolgáltatónak.     

2.3. Lakossági mellékszolgáltatás              

2.4. Locsolóvíz szolgáltatás              

2.5. A Felhasználó kielégíthető vízigénye és a csatornába bevezethető szennyvíz mennyisége a 

fogyasztóhelyen megszerzett jogok alapján: 

Vételezhető víz mennyisége:        m
3
/nap        m

3
/hónap 

Elvezethető szennyvíz mennyisége:       m
3
/nap        m

3
/hónap 

 

Szerződés száma:                      

Fogyasztóhely kódja:                      

Partnerkód:                      



  
Oldal 2 

 
  

A szolgáltatás mennyiségének mérése: hitelesített vízmérő (adatai a szerződéskötés időpontjában) 

 

Típus, méret:                 Ø                 Ø 

Gyári szám:                                  

Plomba száma:                                 

Mérő állása:                 m
3
                m

3
 

 

2.6. Szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételei: 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

3. A szolgáltatási ellenértékének megállapítása  

A 2. pontban meghatározott szolgáltatás(ok) hatályos díjait a Szolgáltató Üzletszabályzatának melléklete 

tartalmazza, amely hozzáférhető az ügyfélszolgálatokon és a http://www.mezofoldviz.hu/ honlapon.  

 

4. Mellékvízmérők  

 

A Közüzemi szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, amely a jelen Közüzemi 

szerződés megkötésének időpontjára nézve tartalmazza a 2. pontban megjelölt bekötési mérőhöz kapcsolódó 

mellékmérővel rendelkező Felhasználók listáját. 

5. A Társasház Felhasználó  

A Bekötési vízmérőn és a Mellékvízmérőkön keletkezett mérési különbözetet:  

 teljes összegében felosztja; vagy  

 nem osztja fel, ebben az esetben a különbözetről a számla a Bekötési vízmérőre kerül. 

Ha a különbözetet felosztják, akkor a teljes különbözetet 

 a Mellékvízmérők fogyasztásának arányában osztják fel a Mellékvízmérők Felhasználói 

között; vagy  

 előre meghatározott arány, például tulajdoni hányad alapján osztják fel.  

A felosztás módját és mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza, amelyhez csatolni kell a vonatkozó 

közgyűlési határozatot is.  

6. Jelen Közüzemi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei, 

Üzletszabályzata, valamint a víziközmű-szolgáltatásról rendelkező jogszabályok az irányadók. 

7. Jelen szerződés aláírásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit 

(ÁSZF) és Üzletszabályzatát (ÜSZ) megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A fentiek egy példányát a 

Szolgáltató a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Felhasználónak. 

 

Dátum: Paks,                      

 

………………….…………………   ………………………………. 

Szolgáltató képviselője                                                        Felhasználó  

 

 

 

 

        Képv. .…………………………… 

         Közös képviselő 

Melléklet:  
1. SZÁMÚ MELLÉKLET A TÁRSASHÁZI FELHASZNÁLÓK KÖZÜZEMI SZERZŐDÉSÉHEZ 

A szerződéskötés időpontjában a bekötési vízmérőhöz tartozó elkülönített vízhasználatot 

mérő mellékmérők adatai 

2.  SZÁMÚ MELLÉKLET: A FELOSZTÁS MÓDJA, MÉRTÉKE, ÉS A VONATKOZÓ KÖZGYŰLÉSI 

HATÁROZAT 

http://www.mezofoldviz.hu/

